
AUTORIZACIÓN MENORES 

Data: Tipo de abono: 

D./Dª__________________________________________________________________________________, 

con DNI______________________ e en calidade de pai/nai/titor legal do/a menor____________________ 

______________________________________________________________________________________, 

DECLARO QUE, 

1. Coñezo e acepto as normas e recomendacións, tanto de uso como sanitarias, do complexo

deportivo de Carral, comprometéndome no nome do meu fillo/a ao seu cumprimento. 

2. Son consciente dos efectos beneficiosos e adversos que a práctica deportiva pode ter na saúde

do meu fillo/a. 

3. Entendo que é recomendable, antes de comezar a actividade, que o menor se someta a un

recoñecemento médico que descarte calquera problema ou enfermidade que lle incapacite ou

limite para a práctica da actividade deportiva.

4. Así mesmo informarei á xerencia da instalación deportiva calquera lesión, enfermidade ou

outros datos relevantes que poidan condicionar ou limitar a súa práctica deportiva. 

POLO QUE AUTORIZO a que o meu fillo-a acuda á instalación e use os equipamentos cardiovasculares do 

ximnasio e a zona de Spa do Complexo Deportivo de Carral.  

DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID-19 

1. Declaro baixo a miña responsabilidade NON ter sufrido ningunha da sintomatoloxía* relacionada co virus COVID-19 nos 14 días 
previos ao comezo desta actividade.

2. Declaro baixo a miña responsabilidade NON ter estado nos 14 días previos ao comezo desta actividade, en contacto con ningunha
persoa que padeza o virus COVID-19 nin presente sintomatoloxía*. 

* A estes efectos, entenderase por sintomatoloxía as recoñecidas pola Organización Mundial da Saúde (febre, tose seca,
cansazo, así como outros síntomas menos frecuentes como conxestión nasal, dor de cabeza, conxuntivites, dor de
garganta, diarrea, perda  do gusto e/ou olfacto, erupcións cutáneas ou cambios de cor nos dedos das más ou os pés)

Sinatura do autorizante
** De conformidade co establecido na Lei Orgánica 3/2018 do 5 de decembro, de Protección de Datos 
Persoais e de Garantía de Dereitos Dixitais, así como o Regulamento Europeo (UE) 2016/679,  infórmase 
que estes datos pasarán a formar parte do ficheiro de datos de carácter persoal, cuxo responsable de 
tratamento será o Concello de Carral coa finalidade da xestión centralizada dos servizos deportivos 
municipais. Comunícaselle tamén que pode acceder ao seu ficheiro, podendo rectificar ou cancelar os 
datos na recepción do Complexo Deportivo de Carral. 
**As fotografías tomadas polo Concello de Carral terán un fin informativo (prensa, folletos e web 
Municipal) e de arquivo fotográfico. Calquera persoa que non desexe ser retratada, deberá indicalo no 
momento da toma fotográfica ou en calquera momento na recepción do Complexo Deportivo.
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